
ررديد مخلوق بالقرآن قال: لفظي مم ن أي يفلوظ هلو اللذي القرآن يدي ه، المل ب
مراد أن ديمكل ن قائلل: هلل قلال فإن نن قلنلا: نعللم؛ الملفلوظ؟ بلاللفظ يديل ل

مد ر ننا ديأتي والمصد ر (لفظ) مص قللوله فللي كمللا المفعللول اسم بمعنى أحيا
مم ل  من(وسلم:  آله وعلى عليه الله صلى لل ع أمرنييا عليييه ليس عم
دد) رد فهو م ر يدود، بمعنى  و نن  وإن((تعالى:  قوله في وكما مر أول ت كك
يمول أول ت ) أي) حم ل حح حمل م مح يديراد مصد ر فال علللى المفعول، اسم به و

حر ف مسللموع كل م وجللل: إنلله عللز الللله كل م فللي نقول نح ن حال كل بحلل
ننه وصو ت ننه مخلوق غير وأ ةة وأ الصفا ت م ن هو هل ولك ن صفاته، م ن صف
نما الفعلية؟ الصفا ت رم ن أو الذاتية رله باعتبللا ر نقول: أ لللم تعللالى وأنلله أصلل

حل مز يل ول دي نما ديزا لل نما الذاتية، الصفا ت م ن فهو متك رد ه باعتبا ر وأ رم ن فهو آحا
كر ه  إنما((تعالى:  لقوله الفعلية الصفا ت دد إذا أم لئا أرا يقييول أن شييي

م ر ت ) متى) كن له دليلل وهلذا ال رادة بعلد صلا ر ت ال رادة بعد (ك ن)؟ صا
نن على الفعليللة. نعللم الصللفا ت مل ن وأفلراد ه آحللاد ه حيللث رم ن الله كل م أ

 التفسير د رس انتهى
القول؟ بهذا ديكفرهم هل الاشاعرة قول.. : الطالب
نن مهمة قاعدة تعلموا أن : ديجبالشيخ مأ ولو المة هذ ه رم ن المجتهد أ أخط

ننه ة ر فإ نن بهذا ديرديدون هم له، مغفو نز ه الله أ الحللوادث بله تقللو م أن علل ن من
نن السللخيفة بعقولهم ديعتقدون لنهم ردث إل تقللو م ل الحللوادث أ وهللم بحللا

لل الكل م أن ديعلمون مدث حر ف حادث: ك لكلل ن قبللله، الللذي الحللر ف بعد ح
لنوا السخيفة لعقولهم نن ظ ردث، فهللو الحادث به ديقو م مم ن أ خطللأ وهللذا حللا
يرهم ل التكفير لف ني ن النسان أن لو نعم بهذا، نك ل وقللال: إنلله الحللق للله تللب

رب ع وإنما الحق ديرديد نت نفر، فقد هوا ه دي مك نعم. يدي
  .....:الطالب
والقردينللة أي: الكللافر، النسللان بالكافر ديقول: هذا العلماء :  بعضالشيخ

حر ت، ما يضهم ذك نص الله ولك ن والمؤم ن الكافر في ديقول: هو وبع الكافر مخ
رله:  ننهم((لقو مذيق كن ).) أليم عذاب ممن  ول
دل(( :القا رئ ننه  أ ل ل إ كك ءء ب ).) محيط شي
 وإذا((وتعللالى:  تبا رك الله قال الرجيم الشيطان م ن بالله : أعوذالشيخ
ممنا دئا أعرض النسان على أنع  فوائدها )) أخذنا بجانبه ون

نسه  وإذا(( ءء فذو الشر م فللي بالنسللان المللراد ) مللا) عريييض دعييا
خا رجللا مؤمنا ديكون الول وعلى )؟) النسان على أنعمنا  إذا((قوله: 

دل) عريض دعاء فذو الشر مسه  وإذا((قوله:  م ن  اديش؟ ) و



.....: الطالب
نسه إذا المؤم ن حتى معناها : ديعنيالشيخ در م نبه دعا الش طيب.   ر

)) اللييه عنييد ميين كييان إن أرأيتييم  ق ل((وتعالى:  تبا رك الله قال ثم
القللرآن ) ديعنللي) الله عند من كان  إن((وقوله:  أخبروني (أ رأديتم) أي

كتم  ثم((وقوله:  الله عند رم ن ل ل دمن به كفر دض نمن أ ءق في هو م دقا مش
حرنا) بعيد نن ) ذك يله: ل الضللما ر موضلل ع فللي إظهللا ر هذا أ أضللل أحللد وأصلل
نن وذكرنللا الضللما ر موضلل ع فللي أظهللر ولك ن منكم موضلل ع فللي للظهللا ر أ

نق التي الصفة بيان ثاني؟ المخاطب، منها: تنبيه فوائد الضما ر مح بهللا اسللت
الوصف هذا الضمير صاحب
...: الطالب
مكللان كل في هو ما لك ن  رابعة في العمو م، طيب العمو م؟ : ديعنيالشيخ
نعم. الديا ت فواصل مراعاة وهي

)) أنفسهم وفي الفاق في آياتنا  سنريهم((تعالى:  الله قال ثم
نذا  طيب........ للتنفيس ) السي ن)  سنريهم(( آخر ه إلى جدديد م ن نبدأ إ

نل: أن نو يه الله، كل م القرآن أ ) ثللم) اللييه عنييد  من((قللوله:  الدللللة وجلل
ينه الدللة وجه ذلك على زديادة نن الللله عنللد ملل ن كو ةة الكل م وأ وليللس صللف
ننا نة عي ننه حتى بنفسها قائم نن((تعللالى:  قللوله فللي كمللا مخلللوق نقول: إ  إ

كرون ول عبييادته عيين يسييتكبرون ل ربييك عند الذين مسيي مح )) يست
ن ن ننله علللى دليللل فهللو بموصو ف قائمة صفة الكل م لك نذا الللله عنللد ملل ن أ إ

نن ديستفاد رله رم ن الله كل م القرآن أ نن ذلللك )) ووجلله الله عند من((  قو أ
م م بنفسه ديقو م أن ديمك ن ل صفة الكل م رز مل الله. كل م ديكون أن ف
نن الدية هذ ه فوائد وم ن لي ن بعد الكفر الكرديمة: أ لد التب نحللا أاش حب الكفللر رملل ن يق

نن) به كفرتم  ثم((قوله:  بدليل الجهل م ع الللترتيب على (ثم) تدل ) فإ
نن والتراخي مرهم وأ ني ن أن بعد كان كف مب المر. ت

ننه وم ن مد ل فوائدها: أ دل أح مض نق مم ن أ ننله حيلث و رسلوله؛ اللله اشلا فلي إ
قق مقا ).) بعيد شقاق في هو ممن أض ل  من((تعالى:  لقوله بعيد اش

كللل فللي ديختللا ر حيللث التامللة القرآن الكرديمة: بلغة الدية هذ ه فوائد وم ن
دمن((تعللالى:  لقللوله الحللال ديناسب ما تركيب ل ل   فييي هييو مميين أضيي

).) بعيد شقاق
رقلل ع السللتفها م الكرديمة: وقوع الدية هذ ه فوائد وم ن نن النفللي مو إديقللاع وأ

ةب النفي موق ع الستفها م يي أسلو كللان إذا أنلله فائللدته؟ ومللا صللحيح، عرب
نبا كان الستفها م بصيغة مر لدي يمش دمن((فقوله:  بالتح رملل ن ) أبلللغ) أض ل  



).أضل (ل قوله
) السللي ن) الفيياق فييي آياتنا  سنريهم((وتعالى:  تبا رك الله قال ثم

حرب تفيللد وهللي للتنفيس يقلل يتفيللد وهللي (سللو ف) للتسللوديف والتحقيللق، ال
رقيق حعد م ع التح يب لرق أن ديجب ولذلك ال مفلل كللان إذا (سللو ف) والسللي ن بيلل ن ين
يء نبا سيكون الشي ندا كان وإذا فقل: سيكون، قردي ديكللون، فقل: سللو ف بعي

سوف كل * ثم تعلمون سوف  كل((تعالى:  الله قول تجدون ولهذا
ننلله) تعملييون حعللد ديللأ ت لللم ) ل رعيللد وهللو ب رنه بالنسللبة ب الللدنيا، فللي لكللو

حرب ع ن ) ديعني)  سنريهم(( نة يق مء مققة إ را نح مت فييي آياتنييا  سنريهم(( يم
يرها ) أي) الفاق ره حظ منها حتى لهم ين رنهم ديرو يي مصائرهم، ديرونها حتى أو بأع مب ب

متنا(( الللله بآديللا ت والمللراد العلمللة اللغللة في وهي آدية جم ع ) الديا ت)  آيا
يته حد رته وحكمته رعلمه كمال على الدالة علما يق مقتضلليا ت م ن ذلك وغير و
نن واعلم  ربوبيته، ة ت تعالى الله آديا ت أ به جاء ت ما وهي اشرعية نوعان: آديا
علللى الدالللة وهي كونية وآديا ت آدية، فإنه الكرديم القرآن هذا ومنها الرسل

لل والخلق العلم في وتعالى تبا رك الله كمال ما وهي بربوبيته ديتعلق ما وك
مجز رللله، ع ن البشر ديع نضللا ديخلقللوا أن علل ن عللاجزون كلهللم فالبشللر مث أو أ ر
نء نما أو سما نسا أو نجو نرا أو اشم ممن((تعالى:  قال ولهذا قم اللي ل آياته  و

مثلهللا علل ن ديعجللز لنلله كونيللة آديا ت ) هذ ه) والقمر والشمس والنهار
قييال آياتنييا عليهم تتلى  إذا((تعالى:  قوله مثل اشرعية آديا ت البشر،

) ) الولين أساطير
رملل ن وال رض السللماوا ت ) أقطللا ر) الفيياق فييي آياتنييا  سيينريهم((

مرا ت لي نن يفللق ) جملل ع) الفياق  في((قللوله:  والاشللجا ر، والنبللا ت ال وهللو يأ
يدل جم ع هنا والفاق الناحية، نن على فت لل في ستكون الديا ت هذ ه أ ناحية ك

السللماء في اشمس السماء في نجو م السماء ففي وال رض، السماء رم ن
أن ديسللتطي ع مملل ن الللله آديللا ت رملل ن هللذ ه كل مغا رب فيها مشا رق فيها قمر

مديها أن ديستطي ع مم ن أحد، ل الشمس؟ مثل ديخلق رر البللددي ع النتظللا م بهذا يديج
مقها منذ من أن إلى وجل عز الله خل ديستطي ع، أحد ل العالم؟ بخراب الله ديأذ
محها أن ديستطي ع مم ن رز حح مز مشللا رقها إلللى الشمالية الشرقية مشا رقها رم ن يدي

ررا وهلم أحد، ل الجنوبية؟ الشرقية آفللاق رملل ن السللماء، آفللاق فللي هللذا ج
وغيللر والللبرق والرعللد الخفيفة أو الغزديرة المطا ر م ن ديحصل ما السماء

نن المهم ذلك دل السماء آفاق أ دل عل، ما ك ننه عل ما ك آفللاق فللي داخللل فللإ
نضا كذلك السماء، يق ال رض آفاق أدي وجللل عز الله آديا ت رم ن فيها ال رض آفا

رتلله وقللد رته علملله كمال على ديدل ما وبحللا ر وأنهللا ر جبللال و رحمتلله وحكم



رجد مختلفة نباتا ت ذلك، غير إلى هضاب أوددية فيافي ي رقعللة كللأنه النبللا ت ت
ناشى ثوب مو مختلفللة وزهو رهللا أبيللض وهللذا بنفسللجي وهللذا أخضللر هللذا يم

مقى مختلفة وثما رها يل واحلد بماء يتس لضل مف يدي فلي بعلض عللى بعضلها اللله و
يكل، يل فللي ديحصللل ) مللا) الفيياق  في((قللوله:  فللي ديدخل أديضا كذلك ا
حرب رم ن الفاق حلم، ح رس آديللا ت رملل ن هللذا كللل و رخللاء واشدة وخو ف، وأم ن و

مبللة م ن ديحصل ما كذلك الفاق، في الله رغيرهللا وانهللزا م غل تعللالى فللالله و
معد رري بأن و رته العباد يدي دل صا ر الن؟ أفهمتم الفاق في آديا الفللاق فللي ما ك

الللله، آديا ت رم ن فهو بمثله ديأتوا أن الخلق ديستطي ع ل مما والسفلية العلودية
ينرديهم ) ديعني) أنفسهم  وفي(( قح رملل ن وذلللك أنفسللهم فللي آدياتنا و نللوا

رم ن نل:  نو مقة جهة متعددة: أ حل رخ الدمللي وتعللالى سللبحانه الللله خلللق كيللف ال
مثللله هللو مللا الحيوانا ت رم ن يديوجد ل التي الغرديبة البدديعة الصفة هذ ه على
حس ن في حسلل ن القامة يح يح حقللل التللدبير و نضللا كللذلك ذلللك، وغيللر والع فللي أدي

رصر يطول رم ن أنفسهم رق حس ن وسواد وبياض و يح يلق و رء يخ يسللو كللذلك خلللق و
مبا ت رم ن أنفسهم في لل ننللا النسللان وكون الحوال تق ننللا كللذا ديرديللد أحيا وأحيا

ننا كذا، ديرديد يرو ف به وإذا عليه وديصمم الشيء ديرديد وأحيا مر ف عنلله مص يديصلل
قللال: "  ربللك؟ عرفللت لعرابللي: بللم قيللل ولهللذا الله آديا ت م ن هذ ه عنه،

حر ف نل النسان " تجد القلوب وتقليب الهمم بص رجه مث نت دينصللر ف أن إلللى م
مبب أي بدون الجنوب إلى دينصر ف به فإذا الشمال إلى الله بتقددير لك ن س
نضا كذلك وجل، عز العجيب البدن هذا تركيب النسان في الله آديا ت م ن أدي

حل البددي ع مأ حيللت إن العجللاب العجللب تجللد هذا ع ن التشرديح أهل واس مت إلللى أ
وإلللى المعاء إلى أتيت وإذا الدوا ت م ن فيه وما المخ م ن فيه وما الرأس
يغدد وإلى الكبد وإلى المعدة ننلله ديعنللي العجاب العجب تجد غيرها وإلى ال أ

دل الواق ع في دولة لكللب أن ديسللتطي ع مملل ن الخللاص عمللله له منه اشيء ك مر يدي
لقرديللش حصللل ما النفس في الديا ت م ن أديضا كذلك وجل، عز الله هذا؟
دن حيث بد ر في نشا إ حت بد ر في قردي مج مصف كما بد ر إلى خر وجللل عز الله و
لرا(( القائللل ) ديقللول) اللييه سييبي ل عيين ويصدون الناس ورئاء  بط

ن را نقللد م حللتى نرجلل ع ل ن منهم: والله نثللا: ننحللر فيهللا ونقيللم بللد الجللزو ر ثل
رز ف الخمو ر ونسقي مننا ديزالون فل العرب بنا وتسم ع القيان علينا وتع ديهابو

ندا العللرب صللا ر لللله، والحمللد بللالعكس صللا ر المللر ولكلل ن قللالوا هكللذا أب
ممد رم ن الله ديشاء أن إلى هزديمتهم ع ن ديتحدثون الديللا ت، رملل ن هللذا الللدنيا أ

نن النسان في تعالى الله آديا ت م ن كذلك نفا ديختلفون الناس أ نما اختل عظي
ديقللول: كيللف الخر العمل، هذا ديختا ر هذا تجد والعمل والحفظ الفهم في



ملل ن هللذا بللالعكس وآخر كذلك؟ أليس العمل؟ هذا على الرجل هذا ديصبر
رملل ن الفهللم فللي ديختلفللون النللاس أديضللا فكللذلك وتعالى، تبا رك الله آديا ت

م ت إذا مم ن الناس حأ ل مم ن النلاس ومل ن ملرة بلأول فهمهلا العبلا رة عليه قر
مرة بأول حفظها العبا رة عليه تلو ت إذا مم ن الناس م ن مرة، بأول ديفهمها

نل الللله، آديللا ت ملل ن هللذا كللل كللذلك ليللس مم ن الناس وم ن واحللد فالللد م وإ
رجلد واحدة والعظا م واحد والعصب ديختلف لك ن واحد اشيء وكل واحد وال

ةل هذا كل العظيم الختل ف هذا الناس رخ آياتنا  سنريهم((قوله:  في دا
 وفييي((المفسللر: "  نشللو ف )،) أنفسييهم وفييي الفيياق فييي

نصنعة لطيف ) م ن) أنفسهم أنييه له يتبين  حتى(("  الحكمة وبددي ع ال
رضح بمعنى) ) (ديتبي ن) الحق نت ننييه(( المكللذبي ن لهؤلء ) أي)  لهم(( دي ))  أ
الصلللة عليلله الرسول به يديراد أن " وديحتمل المؤلف: " أي: القرآن ديقول

نعللا، المعنيللان ديللراد أن وديحتمللل والسللل م دق) الحييق  أنيه" (( جمي ) الحلل
نزل يبون والعقاب والحساب بالبعث وتعالى تبا رك الله رم ن المن مق ييعا علللى ف
ررهم رئي به كف يء هو الصل في الحق) الحق " (أنه به وبالجا الثللابت الشللي
نق* ة((تعللالى:  قللوله ومنلله محالة ل الواق ع ) ديعنللي) الحاقيي* ة * مييا  الحا

يديطلق الثابت، الشيء قن على و ننه منها متعددة معا حدق الصدق أ دق فالصلل محلل
لد ه لد ه حق فالعدل العدل ومنها الكذب: باطل، وض باطللل وهللو الجللو ر وض
لقا ربييك كلم* ة  وتمت((تعالى:  الله قال ولهذا لل صييد لدل ل وعييد دبيي كم

ل الللذي الثللابت الشلليء الحللق- أنلله معللاني ملل ن -أي ومنهللا )،) لكلماته
لد ه أحد ديزحزحه يبت ل الذي الشيء وض در ول ديث رق مت لل ديسلل يللله إنسللان وكلل يديبط

معه المجادل به جادل مهما الكرديم القرآن أن نجد الن فأنت يتلله ليللدف نج فح
ملة مب أن لحد ديمك ن ول باط رل حغ رلب القرآن بل القرآن دي أديهللا اعلمللوا لكلل ن غا
السلليف تجللد ولللذلك حامله بحسب هو إنما غالب القرآن كون أن الخوة
نتا ر نئا يديغني ل الجبان بيد الب ون أن لبلد اشلي امله بحسلب القلرآن ديك نل ح وإ

يسه فالقرآن ندا ديغلب أن ديمك ن ل نف رله جهة م ن ديغلب قد أنه إل أب وهذا حام
نبا ليس ةب ولكنه القرآن في عي نييين  حتى(( القللرآن، حامللل فللي عيلل دب يت
نزل) الحق لهم ملل ن التخصلليص وهللذا والحسللاب بللالبعث الله رم ن ) المن

نل المثال سبيل على الله  رحمه المؤلف ني ن فإنه وإ ننله ديتلب دل فلي الحللق أ كلل
رنه في اشيء رلب كو ملب ول ديغ رمه كللون وفللي يديغ نل أحكللا ر ر ه عللد نقا وأخبللا صللد
الللله  رحملله المؤلف " أفادنا به كفرهم على قال: " فيعاقبون ذلك، وغير

لي ن المراد أن مب يمه هنا بالت مضللة؛ وهللو لز ليلل ن المللراد كللان لللو لنلله المعا ر مب الت
ذلك وم ن فائدة، هناك ديك ن لم التبي ن بعد مخالفته على عقاب بدون فقط



نضا يديللراد العلللم أو البيللان يديطلللق كونه م ن أدي تبللا رك الللله قللول اللز م بلله و
لتا النيياس يصدر  يومئذ((وتعالى:  ) طيللب) أعمييالهم ليييروا أشييتا

ييروها مروها أو فقط ل مزوا لي مجا يدي مزوا ليروها ديعني الثاني عليها؟ و مجللا يدي عليهللا، و
نضا هذ ه ني ن أدي يبون ديتب مق ررهم على فيعا مم ن به " وبالجائي به كف به؟ الجائي " 

وسلم. عليه الله صلى الله الرسول
نمللا) شييهيد شيييء ك ل على أنه بربك يكف لم  أو((تعالى:  قال مل  (
ني ن رهر أنه وتعالى سبحانه الله مب حظ يي ني ن حتى الديا ت س نن ديتب دق القرآن هذا أ ح
نن ندا وأ دق محم مر ح مك نئا ذ مظللم اشللي نن علللى دللللة أع نن وعلللى حللق القللرآن أ أ

دق وسلم عليه الله صلى الله الرسول قال: ولهذا وجل عز الله هو؟ مم ن ح
لبك يكف لم  أو(( ننه بر ) والجللواب: بلللى) شييهيد شيييء ك ل على أ

رفللي نن ذلللك؛ ديك يعو الرجللل هللذا  رأى إذا تعللالى الللله ل مللا إلللى النللاس ديللد
يلهم إليه ديدعوهم رت ي ن عليهم الله ودينصر ه به وديقا لك يعه ال رض في له وديم مب حت ودي

نر أن ديمكل ن هل الناس رقل يه يدي ندا ديمكل ن ل باطلل؟ وهللو ذللك الللل ديمكل ن ل أبلل
نقا، ين إطل لك ن تعالى الله فكو مم ال رض في وسلم عليه الله صلى لرسوله يدي
ير ه إليه الناس قلوب وديجلب مق بددينه وديفتح أعداء ه على ودينص الشللرق آفللا

لل والغرب ننلله علللى اديللش؟ على دليل هذا ك يق أ مدة حلل سللبحانه الللله واشللها
رله وتعالى نوعان.  لرسو


